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B
Covid 19 en
schoolvakken
part 2

ijna vakantie, maar nog net op de
valreep is hier weer een nieuwe Lelie. We hebben ‘m weer met plezier
gemaakt, maar we zoeken naar versterking.
Lijkt het jou tof om mee te werken bij De
Lely? De schoolkrant maken we voor en
door leerlingen en dus hebben we jou nodig
om de schoolkrant draaiende te houden.
Op onderstaande gebieden zoeken wij nog
versterking:

Laat je tas zien
en ik zeg je hoe
je werkt

door Jelte van der Zwaag

Als vervolg op het artikel in de vorige Lely
is hier de kijk van de bèta-schoolvakken op
corona. Dit artikel zal minder ingaan op de
maatschappelijke impact of hoe deze pandemie in de geschiedenisboeken komt, maar
meer op hoe het werkt. Hoe het virus op
scheikundig niveau in elkaar steekt of welke wiskundige verbanden aan de stijging of
daling van besmettingen te koppelen zijn.
Scheikunde – met W. Palstra: Het coronavirus is een bolletje met uitsteeksels dat hecht
aan een cel. Het kopieert zichzelf en vernietigt zo de cel, waarna het op zoek gaat naar
een ander. Het kan in een snel tempo heel
veel cellen vernietigen. Daarom is het ook zo
gevaarlijk. Als dit in de longen gebeurt, kan
je ademhaling heel snel minder worden en
ga je dus steeds hoesten of kan je uiteindelijk
stikken. Gelukkig kon er redelijk snel een
vaccin worden gemaakt tegen het virus. Een
vaccin is de beste bestrijding tegen virussen.
Een vaccin bestaat uit bijna-dode virusdeeltjes waar je lichaam op reageert zodra
het wordt ingespoten. De witte bloedcellen
maken antistoffen aan die de mogelijke dreiging zouden kunnen uitschakelen. De witte
bloedcellen onthouden daarna het recept
voor die antistoffen dus als het lichaam een
keer in aanraking zou komen met het echte
virus, kunnen de witte bloedcellen direct
reageren omdat ze het recept voor de antistoffen al weten. Echter, voordat zo’n vaccin
goedgekeurd kan worden, moet er nog getest
worden op mogelijke allergieën. Als het dan
goedgekeurd is, kan het massaal gebruikt
worden. Een aandachtspuntje is nog wel dat
het vaccin in de spieren moet worden gespoten om het echt te laten werken. Mensen die
iets meer vetweefsel hebben moesten soms
opnieuw gevaccineerd worden omdat het
vaccin in het vetweefsel ingespoten was in
plaats van het spierweefsel.
Wiskunde – met H. van der Meer: Ook de
wiskunde is goed te koppelen aan het coronavirus. Dat lijkt misschien niet direct
zo, maar het coronavirus valt aan allerlei
verbanden te linken. Verbanden zijn overal,
daarom wordt dat ook al in de onderbouw
uitgelegd. Bij het coronavirus hoort een
exponentieel verband. Dat houdt in dat
besmettingen toenemen met een bepaalde
factor en dat daarna die factor ook weer toeneemt met diezelfde factor. Dit lijkt ingewikkeld, maar het is makkelijk uit te leggen. Als
één persoon corona heeft en naar een bijeenkomst gaat, besmet hij misschien 2 personen. Die beide 2 personen besmetten dan
ook weer 2 personen dus zijn er 4 personen
besmet. Al die 4 personen kunnen dan ook
weer 2 personen besmetten en raken er 16
mensen besmet. Zo gaat het maar door als
de overheid geen maatregelen zou introduceren. Dit wordt ook wel een sneeuwbaleffect of een olievlek genoemd. Gelukkig is de
overheid nu druk bezig met vaccineren. Dat
zorgt ervoor dat veel minder mensen besmet
kunnen worden. Dan zou er in plaats van 2
personen, nu misschien maar 1 persoon besmet kunnen worden. Die ene persoon kan
dan ook 1 ander besmetten, etc. Zo neemt
het aantal besmettingen heel snel af.

Een
Verfilmd
Gedicht
door Michel van Vierzen

Leerlingen en het lezen van literatuur is over
het algemeen geen gelukkige combinatie.
Dat geldt evenzo voor het lezen van gedichten. Gelukkig voor de niet-lezers bestaan er
uittreksels. In ongeveer 15 minuten kan je
dan in één keer een heel boek tot je nemen.
Is zelfs dat nog te veel moeite, dan biedt de
verfilming van het boek nog uitkomst. Een
uur of twee languit liggend op de bank of
bed en dan kan je ook meepraten over de
inhoud van het boek.
Wat gedichten betreft ligt dit wat ingewikkelder. Uittreksels van poëzie bestaan niet,
hooguit zogenaamde bloemlezingen, maar
dat zijn over het algemeen dikke pillen met
een heleboel gedichten van een specifieke
dichter of allemaal verschillende gedichten
gerangschikt rondom een onderwerp.
En gedichten verfilmen? Ik had er nooit
aan gedacht, maar het kan. Het boekenprogramma Brommer op zee – op zondagavond
bij de VPRO en vernoemd naar één van de
mooiste korte verhalen uit de Nederlandse literatuur (Brommer op zee van J.M.A.
Biesheuvel) – is het gelukt. Vol verbazing zag
ik een gedicht van de Vlaamse schrijver en
dichter Stefan Hertmans, Mont Noir: vpro.
nl/programmas/brommer-op-zee/afleveringen/2021/25-april-2021.html. Zo mooi kan
ik het niet voordragen in de klas! Anderhalve minuut pure poëzie en voor wie het te
snel gaat hieronder het gedicht.

Mont Noir
Zoals het landschap in mijn ogen Zo heb ik je voorgelogen dat
De dingen grijpbaar zijn.
Wat ons betreft Dit graaien in bedauwde velden,
Fruit dat te hard voor tanden is We hebben deze vorm gewild.
Kijk naar het landschap waar
Bomen in iconen overgaan
En iedereen een naam geeft
Aan een ander.
Hou dit vol.
Hou dit vol dat wij elkaar
herkennen,
Ook in schemer,
Zoals verhalen lijken op een paard
En kinderen op wolken.
Hou het vol.
Ooit word je bij de pols genomen,
Tekent iemand met je hand,
En zijn wij werkelijk
Een landschap voor elkaar.

Wat zit er
onder de kap?
door Michel van Vierzen

Zonder jouw hulp komen we er niet, lijkt
het je leuk om op een laagdrempelig niveau
mee te nemen aan iets voor de leerlingen van
onze school? Mail dan naar schoolkrantlyceum@pj.nl of meld je aan bij meneer van
Vierzen / mevrouw Jongbloed. Je mag ons
natuurlijk altijd aanspreken als je ons ziet
lopen. Je hebt geen ervaring nodig, dus wees
niet bang en doe gerust mee. Wij zijn een
hele gezellige redactie, je voelt je snel op je
plek en wij geven je een warm welkom. Weet
je nog niet wat je precies wil doen, maar wil
je wel helpen? Schroom niet en schrijf ons,
we zoeken samen een mooi plekje voor jou
uit. Vergeet niet dat je nergens aan gebonden
bent en alles mogelijk is bij ons!
PUZZEL NOG ONOPGELOST:

wat wil je juist
graag krijgen
als je denkt dat
je het al hebt?
Het eerste goede antwoord in onze mailbox
schoolkrantlyceum@pj.nl, is goed voor een
consumptie naar keuze in de kantine.

Is je tas vol met losse verfrommelde papieren? Je bent een slordig type want je hebt je
schrift duidelijk niet meegenomen.
Zwerven er allemaal pennen, gum, markers
rond? Je hebt duidelijk geen etui of het ligt
weer thuis.
Stinkt je tas? Zoek eens of ook een vergeten
boterham in zit die tot ontbinding overgegaan is door de schimmels. Of is het een
mandarijn die je tot smots gedrukt hebt?
Heb je een plastic tasje mee? Dan ben je of
je tas kwijt geraakt(op school, thuis of in
het jongerenhonk) of je neemt gewoon geen
spullen mee. Je hebt genoeg aan een pakje
kauwgom en je telefoon.
Je hebt alleen een dun linnen tasje mee? Je
probeert een alto te zijn maar dat lukt nog
niet, je dacht alles op je ipad te kunnen lezen
en typen maar helaas de oplader ligt thuis en
je ipad is leeg…….
Je hebt een leren aktetas, loodzwaar en alles
puilt eruit? Je vindt verspilling zonde en die
tas vond je thuis op de rommelzolder. Volgens de je moeder is die van je vader geweest
toen hij net die kantoorbaan had twintig jaar
geleden. Je hebt hem propvol gestopt want je
bent een stuudje, ook werk voor de volgende
dag heb je mee, misschien valt er wel een les
uit en dan kan je lekker vooruit werken!
Je hebt alleen een schoenentas mee? Je bent
een liefhebber van de gymles en wilt daar op
het beste materiaal meedoen. De rest kan je
bommen. Mens sana in corpore sana* en de
rest is niet belangrijk toch?
*een gezond mens in een gezond lichaam.

.............

Class of 2021
door Bente

de ervaringen
van een
eersteklasser
door Jelte van der Zwaag

Hoe is je eerste jaar bevallen op het Lyceum?
Vond je het leuk, kon je het met iedereen
goed vinden…
Mijn eerste jaar was een beetje anders, maar
wel een beetje anders. Met Corona werd het
wel een stuk moeilijker, met online les enzo
was niet leuk. Niks motiveerde om huiswerk
te maken en het was best wel saai. Ik kon het
ook niet echt met iedereen goed vinden in
mijn klas, maar de meesten wel.
Moest je in het begin ook wennen aan de
grootte van de school?
Nee, niet echt. Het was voor mij wel best
normaal al allemaal en dan het groot was. Ik
weet ook niet precies waarom, maar dat was
niet echt een groot probleem ofzo. Soms dan
was je wel even in de war aan het begin, van
waar je les had, maar al snel went dat.
Natuurlijk was dit jaar grotendeels online, hoe
vond je dat?
Zoals ik al zei, het was best wel saai. Je zag
je vrienden echt nooit en motivatie om
huiswerk en opdrachten te maken was ook
gewoon weg. Bij sommige lessen had je ook
heel vaak dat de docent dan iets niet wist
over hoe
Je hebt nu ook huiswerk (helaas), moest je
daar ook aan wennen?
Ja, inderdaad moest ik daar wel een beetje
aan wennen, want normaal ging ik na school
afspreken met vrienden of een beetje gamen
ofzo. En nu moest ik dan in mijn vrije tijd
ineens nog meer school werk doen, dat vond
ik ook wel een van de vervelendste dingen.
Hoe is de sfeer in de klas?
Wel leuk, maar soms iets te leuk, dan als je
je graag even wil concentreren schreeuwen
er weer een paar door de klas, maar dat is
meestal wel gezellig.

.............
Beste en geliefde
(oud-)leerlingen
en collega’s,

Na 40 jaar werken in het onderwijs ga ik met
vervroegd pensioen. Eigenlijk moet ik nog
een jaar werken, maar Karin (mijn partner)
en ik zijn al lang geleden begonnen te sparen
voor vervroegd pensioen om te kunnen gaan
reizen. Met de caravan Europa door. Naar
plaatsen waar we vroeger nooit konden komen omdat we met drie kinderen financieel
beperkt waren en omdat we qua tijd beperkt
waren door de krap drie weken vakantie van
Karin.
Ik heb met ontzettend veel plezier gewerkt
in het onderwijs. Eerst 25 jaar als muziekdocent en sinds 2003 ook als docent aardrijkskunde. Op dit moment werk ik dus op
het Leeuwarder Lyceum maar ik heb vroeger
les gegeven op veel andere scholen in Leeuwarden en omgeving (Montessori, Grou,
Akkrum, Sint Annaparochie). Zo bewaar
ik bijvoorbeeld hele mooie herinneringen
aan de concertavonden op Montessori, de
schoolreizen met Grou naar Parijs en met
Sint Annaparochie naar Terschelling en aan
de talentvolle muziekgroepen die ik op het
Leeuwarder Lyceum heb mogen lesgeven.
Het mooie van onderwijs is dat je werkt
met mensen en dat je merkt dat je voor die
mensen iets kunt betekenen. Soms door je
vakkennis, soms door je levenservaring en
soms door je enthousiastme. Als je oudleerlingen ontmoet en je hoort wat ze er
aan gehad hebben dan besef je dat je in het
onderwijs mensen (een klein beetje) op weg
helpt in hun leven.

Het was wel vaak hard werken en vooral de
eerste jaren in het onderwijs vond ik zwaar.
Daarom heb ik meerdere keren overwogen
om ander werk te zoeken. Het werd beter
toen de routine kwam en toen ik tot het besef kwam dat er meer is dan alleen werken.
De afgelopen vier jaren werden steeds makkelijker omdat ik ieder jaar een dag minder
ging werken (dankzij onze ‘regeren-is-vooruitzien’-spaarpot). Zo kon ik al allerlei activiteiten beginnen die de komende jaren in
de plaats van lesgeven komen. Veel tijd steek
ik in muziek. Zo speel ik iedere dag piano
en speel ik samen met andere muzikanten
klassiek en jazz in duo, trio en bigband.
En natuurlijk is er nu veel meer tijd voor
onze kinderen en kleinkinderen. Ontzettend
fijn dat we nu vaker en langer samen dingen
kunnen ondernemen.
Maar lesgeven was ook heel mooi. Dit jaar
aan twee fijne vwo-4-clusters aardrijkskunde
en de voorgaande jaren met o.a. mijn derdejaars mentorklassen.
Leerlingen en collega’s, dat ga ik echt missen
en ik hoop dat het jullie, zonder mij, toch
heel goed gaat . .

Met vriendelijke
groet,
Jack Peters

..

..

Wat is je naam en je leeftijd en in welke
klas zit je?
Ik ben Jeltje Heegstra, ik ben 14 jaar (bijna
15) en ik zit in klas 3f havo.
Wat wil je gaan doen als je je diploma hebt?
Als ik mijn diploma heb, wil ik studeren en
op mijzelf wonen. Ik weet nog niet welke
studie of opleiding, maar ik heb nog genoeg
tijd om dat te bedenken. Ik heb meerdere
interesses voor verschillende studies, daarom
kom ik er niet zo goed uit.
Wat is je droom voor de toekomst?
Ik wil later graag veel geld verdienen met
iets waar ik veel plezier mee beleef. Ik wil
graag naar het buitenland verhuizen, het
liefst Polen. Ik wil geen kinderen en geen
man. Ik wil wel graag met vrienden wonen
en van mijn leven genieten. Ik heb nog geen
duidelijk plan, want ik vind het allemaal 1
groot avontuur. Als ik maar gelukkig ben.
Hoe ervaar je deze tijd van de coronaepidemie?
Ik merk zelf zelden iets van de epidemie.
Ik merk het alleen bij school en sport
dingen. Ik denk dat ik het nu gewoon
gewend ben, doordat het zolang duurt
allemaal. Ik heb aan het begin wel veel stress
ervaren, maar daar ben ik ook gewend aan
geraakt. Gewend raken is hier misschien niet
helemaal goed gezegd, maar ik heb er mee
leren omgaan. In mijn vrije tijd merk ik vrij
weinig van dit corona gebeuren. Wel vond ik
de avondklok erg vervelend.
Hoe ervaar je het mondkapje?
Ik vind de mondkapjes zelf niet heel erg
vervelend, ik heb er weinig last van. Maar
die nieuwe mondkapjes op school zijn
echt heel vervelend. Het zijn niet meer
normale draadjes, maar hele rare. Je moet
ze uitklappen en het zit niet lekker. Andere,
normale mondkapjes zijn op zich wel prima
en ik snap waarom het moet.
Wat wil je absoluut nog gezegd hebben?
Seesh.

door Lydie Jongbloed

.............

maatschappijleer en opvoedkunde (bij
leerlingen die kleuterjuf wilden worden).
Wat vind jij belangrijk als docent?
Ik wil graag dat een leerling niet alleen de
inhoud bij een schoolvak leert maar vooral
als mens iets leert. Je wordt sociaal handiger,
je kan je redden in een gesprek met de
belastingdienst of een sollicitatie, je hebt
plezier in het leven.
Wat is je droom voor de toekomst?
Voor school: een schooljaar met leuke
projecten, lekker buiten school naar dingen
toe kunnen en vooral veel werkplezier voor
iedereen. Overal zijn werkplekken, iedereen
heeft een goede laptop en de lessen zijn niet
alleen in het vaklokaal.
Persoonlijk: Dat ik zonder stok kan lopen en
weer kan fietsen en dan in mijn eigen huis
kan wonen.
Hoe ervaar je deze tijd van de coronaepidemie?
Prima want ik kan toch nergens heen door
mijn handicap. Ik vind het wel jammer dat
je leerlingen en personeel niet persoonlijk
fysiek kan ontmoeten. Ik mis wel de gezellige
gesprekken die niet over school gaan.
Hoe ervaar je het mondkapje?
Ik heb er geen moeite mee, je kan iets van
jezelf laten zien met het kapje ook al zie je de
helft van het gezicht niet. Ik vind het jammer
dat heel veel mensen een neutraal kapje, die
wit-blauwe, dragen. Waarom niet een van je
lievelingspopgroep, Cambuur of bijpassend
bij je blouse?
Wat wil je absoluut nog gezegd hebben?
Ook dit gaat weer voorbij! (Alles wat niet
leuk is, is ooit voorbij.)

10 juni 2021. De dag waarop de meeste
eindexamenleerlingen van de HAVO en het
VWO op hebben gewacht. De dag waarop
hét telefoontje binnen zou komen. Waar we
allemaal naartoe hebben gewerkt, om hier
eindelijk het positieve nieuws te horen. Voor
sommigen was dat het ook, voor anderen
viel het tegen of valt er nog iets te behalen.
Toch kun je je afvragen of we het nou eigenlijk wel zo goed getroffen hebben, als ‘Class
of 2021’. Aan het begin van dit jaar kondigde
minister Slob aan dat er drie nieuwe maatregelen zouden worden toegepast voor de
eindexamenleerlingen.
———————
Behalve twee herkansingen en een
extra tijdvak waardoor leerlingen
hun examens kunnen spreiden,
kunnen leerlingen straks één vak
niet mee laten tellen.
Dat mag geen kernvak zijn, zoals
Nederlands, Engels of wiskunde.
———————
Met deze maatregelen zou het voor ons
‘makkelijker’ moeten zijn om te slagen, om
het gemiste jaar enigszins te compenseren.
Wat natuurlijk onmogelijk is, aangezien we
zo’n 1,5 jaar online/hybride les hebben gehad. Dat valt op geen enkele manier recht te
zetten, wat voor maatregelen je ook inzet, of
hoe hoog je de N-term maakt.
Want daar kunnen we ook genoeg over
zeggen; de N-term, die bij een paar vakken
toch wel echt tegenviel volgens de meesten.
Zo was de N-term bij HAVO Nederlands 1,3,
waar de meeste leerlingen toch wel redelijk
hoger hadden verwacht.
Ook bij het Duits examen VWO, waar het
zelfs onder de 1 was, namelijk 0,3. Veel kandidaten vonden dat niet kunnen. Dat we zó
weinig les hebben gehad en dat er dan tóch
nog N-termen onder de 0 zitten. Hier valt
natuurlijk veel over te zeggen, maar niet dat
wij hierin tegemoet zijn gekomen.
Het verlossende telefoontje zou dus eigenlijk
voor iedereen moeten meevallen. Want ja
‘we zijn zo erg gematst’ met deze maatregelen. En dát viel uiteindelijk toch nog best
wel tegen. Er zijn ondanks deze maatregelen
toch nog wel punten waar we op kunnen
hekelen.
Ondanks dat hebben wij een bewogen jaar
achter de rug. Van online les, naar een paar
dagen per week naar school, weer online
les, en als enige delegatie naar school. We
hebben veel meegemaakt, we hebben er met
z’n allen doorheen gezeten, maar toch er het
beste van proberen te maken.
Hoe moeilijk het ook was op sommige
momenten, we hebben het toch maar even
gedaan. Met het gevoel dat we niet alleen
waren, maar dat we het met z’n allen deden.
Als ‘Class of 2021’.

Marvel’s
Eternals
door Anthony Daans

Na lang gewacht te hebben komt er eindelijk
weer een nieuwe Marvel film uit in de bioscoop: the Eternals. Zal de film het bekijken
waard zijn?
We weten al het een en ander van de film.
De hoofdrollen zullen gespeeld worden door
grote sterren zoals Angelina Jolie en Richard
Maddon De film gaat over de Eternals, een
groep die al sinds het begin van de menselijke beschaving bestaat. Eternal betekent dan
ook eeuwig: ze bestaan al eeuwig. Na al die
tijd onder de radar te hebben geleefd stapt
de groep eindelijk uit de schaduw.
We weten verder nog niet heel veel van het
plot. Wel weten we dat de Eternals de aarde
zullen moeten beschermen tegen de zogenaamde Deviants, een ander eeuwig ras net
zoals zij. De goden, Celestials, houden de
Eternals ondertussen in de gaten. De Celestials hebben ooit beide groepen gecreëerd.
Zo te lezen zullen Marvel fans helemaal uit
hun dak gaan in de bioscoop. De film komt
waarschijnlijk uit op 5 november.

.............
Afscheid
Aan het einde van dit schooljaar neem ik
afscheid van het Leeuwarder Lyceum. Ik ga
met pensioen. Met veel plezier en voldoening kijk ik terug op de jaren dat ik voor de
OSG Piter Jelles (nu OVO Fryslân-Noord)
heb mogen werken. Eerst binnen Impulse,
waar ik heb mogen pionieren met het opzetten van deze school. Met onze bovenbouw
zijn we naar Montessori gegaan en kort daarop ben ik met de VWO-afdeling overgegaan
naar het Leeuwarder Lyceum. Aanvankelijk
was het even wennen, want een cultuurverschil was er. Ik heb het hier enorm naar mijn
zin gehad en mij thuis gevoeld. Ik heb prettig
kunnen samenwerken binnen de sectie
geschiedenis. Ook de contacten met andere
collega’s heb ik zeer gewaardeerd. Ik wil hier
graag mijn dank voor uitspreken.
De omgang met leerlingen heb ik heel plezierig gevonden. Natuurlijk heb ik wel eens
klassen gehad met leerlingen, die ik liever
achter het behang had willen plakken. Maar
wie niet. Ik ben er trots op dat ik heb mogen
bij dragen aan de ontwikkeling van onze
leerlingen. Dat heeft dit beroep voor mij
veel betekenis gegeven. Ik moet wel eerlijk
bekennen, dat ik ooit heb gedacht er niet aan
te moeten denken tot aan mijn pensioen nog
voor de klas te staan. Zou het leeftijdsverschil met de leerlingen niet te groot worden?
Gaandeweg is mijn opvatting veranderd en
ben ik het als een voorrecht gaan beschouwen dat ik nog steeds met jong volwassenen
heb mogen werken. Zij hebben mij bij de tijd
gehouden en energie gegeven met hun blik
op de wereld en soms hun dwarsheid.
En dan nu een nieuwe levensfase. Wat ga
ik doen? Collega’s die mij kennen, weten
dat ik graag muziek maak. En dat zal straks
een belangrijke invulling worden van mijn
dagelijks leven. En de sport na corona weer
oppakken: zaterdagmiddag weer zaalvoetballen in de gymzaal met een vast vriendenclubje. Elke dag een kleine wandeling maken
om lichaam en geest actief te blijven houden.
En natuurlijk open staan voor alles wat op
mijn pad komt. Ik geloof in zinvol toeval.
Geraniums? Ik zou niet eens weten hoe deze
bloemen/planten er uit zien.
Nogmaals, ik dank iedereen voor de fijne tijd
die ik hier heb gehad en de fijne samenwerking die ik heb mogen ervaren.

Verschillend
en hetzelfde
Wat is je naam en je leeftijd en in welk vak
geef je les?
Ik ben Lydie Jongbloed en ik geef les in
Nederlands maar heb ook een opleiding
geschiedenis. Ik heb lesgegeven in de
volgende vakken, niet lachten: Fries,
Engels, Mens en maatschappij (dat is een
combi van ak, ges en ec), Mens en natuur
(een combi van bio, na en sk) economie,

STRIP
“A DHD”
Ik moet aan de Ritalin
zeggen ze ...

Rolf van Mourik
docent
geschiedenis

.............

door Bente

iedereen leeft
leeft op deze wereld
iedereen leeft in z’n eigen wereld
op dezelfde wereld
we delen die wereld
we delen onze eigen werelden
met elkaar
op dezelfde wereld

daARDOOR kan ik BETER
op MIJN PLEK blijven zitten

MAAR DAT is volgens MIJ
HET PROBLEEM NIET

want OOK zonder dat spul
ben ik 2 jaar blijven zitten
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